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Bibliotecas da UA
› mantenha-se informado no blog
› conheça-nos no facebook
› actualize-se no netvibes
› siga-nos no twitter
› as nossas publicações no issuu
› apresentações no slideshare
› vídeos no youtube
www.ua.pt/sbidm/biblioteca
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Netvibes
Bibliotecas da UA

Sapo Campus
Universidade de Aveiro

www.netvibes.com/bibliotecasua

O espaço Netvibes das
Bibliotecas da UA é uma
forma alternativa de
disponibilizar informação de
forma integrada e nas
diversas áreas do
conhecimento. Oferece um
conjunto de recursos e
ferramentas de pesquisa
que pode integrar no seu
espaço Netvibes.

campus.ua.sapo.pt

A utilização do Netvibes e do Sapo Campus
como desktop online para a personalização de
informação pode ter muitas vantagens para os
alunos em contexto académico, já que cada
utilizador poderá “puxar” para o seu espaço
todos os pacotes e widgets de informação
que necessita.
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O Sapo Campus UA está
disponível para toda a
comunidade académica e
permite a criação de um
desktop online adequado à
personalização da
informação, de acordo com
o perfil, área temática e
interesses pessoais.
A Biblioteca da UA contribui
com widgets e rss feeds de
recursos, para uso a
comunidade académica.
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